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Upozornění na splatnost poplatku za odpady
Poplatek za odpady je splatný do 31.10.2021. Prosíme všechny, kdo ještě nemají zaplaceno, aby tak
učinili. Zaplatit můžete v hotovosti - o úředních hodinách (pondělí, středa od 08:00 do 17:00) na obecním úřadu nebo převodem z účtu, napište na obecniurad@vojkovice.eu, zašleme Vám podklady pro
platbu.

Přeočkování proti COVID v ordinaci MUDr. Pitříka
Upozorňujeme občany, kteří byli očkováni vakcínou proti onemocnění COVID v ordinaci MUDr. Pitříka,
aby se v prvním listopadovém týdnu, tj. od 1.11. do 5.11. v ordinačních hodinách dostavili na přeočkování.
Ordinační hodiny: pondělí 13:00 – 16:00 h., středa 07:30 – 10:30 h., pátek 07:30 – 10:30 h.

Událo se
Sportovní den Sdružení obcí povodí Morávky
V sobotu 11. září jsme pořádali Sportovní den dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí povodí Morávky (DSO SOPM). Zúčastnili jsme se v plném počtu a prožili skutečně krásnou sobotu. Slavili jsme třetí
místo v celkovém hodnocení obcí, a to především díky výkonu našich dětí, dále vrhačů v disciplíně v
hodu s vejcem a pana starosty, který ve starostovské disciplíně s přehledem „přestřílel“ všechny protivníky. Další fotky a výsledky v jednotlivých disciplínách naleznete na internetových stránkách obce:
www.vojkovice.eu – záložka obec, mikroregiony.
Tímto dodatečně děkujeme všem, kteří pomáhali, závodili, fandili a svou přítomností tuto krásnou akci
podpořili. Večer se areál Výletiště znovu zaplnil a téměř praskal ve švech, neboť se promítala nová
česká komedie, Prvok, Šampón, Tečka a Karel, na kterou jsme Vás v minulém zpravodaji zvali. Účast
byla skutečně velká, diváci se usadili všude, kde se opravdu dalo. Takto jsme tedy zakončili prázdniny.

Stupně vítězů – 1. místo Krásná, 2. místo Raškovice, 3. místo Vojkovice.
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Ukliďme Česko - ukliďme Vojkovice II
První sobotu v říjnu jsme se zapojili do akce Ukliďme
Česko. Krásné sobotní slunečné odpoledne jsme využili k úklidu naší obce. Na každém sběrném místě, byla
možnost vyzvednout si pytle na odpadky. Pak už stačilo se jen projít a sbírat, co někomu jinému upadlo :).
Třeba sedačka na kolo, pneumatika nebo čelní sklo,
atd. Do akce se zapojilo cca 30 obyvatel naší obce, o
kterých víme. Nasbíralo se 21 pytlů s odpadky. Odpoledne jsme zakončili společným opékáním buřtů a výborným svařáčkem.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do akce Ukliďme Česko – Ukliďme Vojkovice II.

Opravené propustky
Pod místní komunikací II. tř. č. 2b (kolem přivaděče) byly opraveny zborcené propustky. Během několikadenního dopravního omezení tak už snad nadobro byl vyřešen problém při déletrvajících deštích, kdy
cesta pod Budínskými téměř plavala. A pokud přijdou další přívalové deště, věříme, že jejich následky v
dané lokalitě, nebudou již tak fatální.
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Výlet klubu Seniorů
Jak jsme psali již v minulém čísle zpravodaje, že bychom rádi
uskutečnili v měsíci září zájezd do okolí, povedlo se a 16.9.2021
jsme vyrazili. Byli jsme v Ostravě na Landeku, kde se nachází
muzeum hornické a báňského záchranářství. Názorně nám bylo
ukázáno, jaká byla v našich dolech OKR (ostravsko-karvinském
revíru) dřina. Byli mezi námi, seniory, bývali horníci (havíři), kteří
to opravdu prožívali a měli hodně připomínek k tehdejší době.
Následně jsme zavítali do Kravař, kde na nás čekal chutný oběd.
Pak jsme se přesunuli na zámek, kde si nás průvodkyně rozdělily na dvě skupiny. Nemuseli jsme tedy čekat. Byli jsme velmi
okouzleni krásou zdejšího zámku. Abychom vyplnili odpoledne,
tak jsme ještě navštívili památník II. Světové války v Hrabyni. Jelikož bylo teplo, přišla nám vhod Restaurace u Památníku, kde
jsme se občerstvili na cestu do Vojkovic. Myslíme si, že zájezd
splnil účel, tj. poznávání našeho kraje. Důkazem, že se všem líbil,
byl velký potlesk v autobuse na závěru naší cesty.
Za seniory zpracovali Kubicová Libuše a Struhal Jaroslav

Florbal na umělce každý pátek od 19:00 h.
Každý pátek od 19:00 hodin se na umělce (víceúčelovém hřišti)
již řadu let scházejí povětšinou místní chlapci (chlapi), aby si především zasportovali. Protože už stárnou, musí více střídat. Tím
pádem potřebují více hráčů. Přijďte si zahrát. Pravidla jsou prý
vojkovická a vysvětlují se přímo na ploše. Jedinou podmínkou je
vlastní hokejka a věk 18 let a více.

Přijďte do knihovny nebo knihovna přijde za Vámi
Fond naší knihovny se rozrostl o celou řadu nových titulů. Kdo byste
si rád něco přečetl, ale nemůžete dojít v řádnou otevírací dobu anebo
jste imobilní, pište, volejte. Těm, co nemohou přijít, knihu ráda vyberu
a přivezu. A Vám, co nemůžete docházet ve čtvrtky, po domluvě vyhovím jindy.
knihovnavojkovice@centrum.cz, tel.: 724 559 970
Starším dětem začaly „krásné“ čtenářské povinnosti ve škole. Pomohu Vám sehnat povinnou četbu, Vaše knihovnice, B. Paulusová.
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Drakiáda
Přece jen se našlo pár odvážlivců, kteří došli na hřiště. Větru bylo
poskrovnu, jako vždy. Snažili jsme se jeho nedostatek vynahradit hrami. Pro děti byl připraven rybolov, cukrova vata, popcorn.
Nechybělo tradiční přetahování maminek s dětmi proti tatínkům.
Letos poprvé tatínci vyhráli, jak se říká o odřené uši. Odpoledne
jsme zakončili vybíjenou jeden na jednoho.
Eva Koloničná, zastupitelka a předsedkyně kulturního výboru

Výsledky voleb v naší obci
Účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 8. - 9. října 2021 byla ve Vojkovicích
skutečně nadprůměrná. Účast dosáhla neuvěřitelných 76,30 % a dokazuje tak, že naši občané k volbách přistupují zodpovědně. Odevzdáno bylo celkem 434 platných hlasů. Nejvíce obdržela strana ANO
2011 – 133 hlasů, na druhém místě SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 – 81 hlasů a na třetím PIRÁTI a
STAROSTOVÉ – 58 hlasů.

Co se právě děje
Chodník Vojkovice - směr Dobratice
Po dlouhých letech vyřizování se podařilo dotáhnout stavbu chodníku vedoucího z centra obce až do Dobratic do fáze realizace. Už jste
si mohli všimnout, že máme položeny první metry dlažby a chodník
začíná dostávat svou finální podobu. S tím jsou teď spojena také dopravní omezení, za která se omlouváme, ale bez nichž není možné
stavbu provádět. Do zimy bude snad dokončena první etapa v délce
zhruba 250 m a následně budeme muset z důvodu zajištění zimní
údržby stavbu přerušit. Na jaře budou práce obnoveny a ukončení
stavebních prací se předpokládá v červenci příštího roku.

Návrh nového strategického plánu obce Vojkovice
V červenci jsme se vás ptali, jak se Vám v obci žije, co ve Vojkovicích máte rádi a co byste naopak rádi
změnili. 96 % z Vás je s životem v naší obci spokojeno, ale přesto se objevovaly návrhy na zlepšení či
změnu. Vaše poznatky jsme spojili s výsledky analýz a možnostmi obce a společně jsme je se zpracovateli zpracovali a vytvořili tak nový strategický plán rozvoje obce Vojkovice na období 2021–2025.
Vytyčili jsme si vizi, ve které se chceme primárně zaměřovat na kvalitní životní podmínky pro naše
stávající obyvatele. Abychom toho dosáhli, zvolili jsme si tři hlavní priority, v jejichž rámci budeme řešit
konkrétní opatření a projekty. A jaké konkrétní projekty to jsou? To najdete ve výsledné strategii, kterou
vám nyní chceme ukázat.
Návrh nového strategického plánu je zveřejněn na webové stránce obce www.vojkovice.eu v sekci
Obec – Strategický plán. K nahlédnutí je i na podatelně obecního úřadu. Pokud byste měli k dokumentu
připomínky, neváhejte a zašlete je na adresu zpracovatele: miturova@AQE.cz nebo na adresu úřadu:
podatelna@vojkovice.eu do 5. listopadu 2021.
Děkujeme za dosavadní zapojení.
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Rekonstrukce budovy bývalé školy
Práce úspěšně pokračují a přístavba, kde
se nachází nové sociální zařízení byla v září
dokončena. Další fáze již bude zaměřena na
vnitřní prostory školy, sál, kuchyň a klubovny
v patře. Do konce října bychom měli obdržet
dokončenou projektovou dokumentaci a zahájit přípravy na výběr zhotovitele. Pokud vše
půjde podle plánu, provoz v budově zahájíme
během druhé poloviny příštího roku. Nadále
Vás budeme informovat

Začaly práce na workoutovém hřišti na Výletišti
Mnozí si jistě povšimli, že se na Výletišti
opět něco děje. Došlo ke srovnání terénu za
ohništěm, kam v rámci projektu „Sportem
ke zdraví“ plánujeme umístit workoutové
hřiště a posilovací stroje (orbitrek, veslařský
trenažér, stroj na posílení horních končetin
a zad). Práce by měly být dokončeny ještě
letos. Na jaře příštího roku se tedy můžete
pustit do cvičení.

Na co se můžeme těšit
Pozvánka na předadventní jarmark
Doufáme, že nám letos vyjde a tímto Vás všechny srdečně zveme na předadventní jarmark za budovou bývalé školy a letos nově také na víceúčelovém hřišti (tzv.
umělce). Dílny pro děti budou v patře nad kabinami TJ
Sokol.
Těšíme se na Vás v sobotu 20. listopadu od 14:00
Občerstvení zajištěno.
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Nová stanice LPG v obci
Malá rodinná benzínka to jsme my!
Když jsme čerpací stanici kupovali, bylo naším cílem prodávat to
nejkvalitnější palivo v okolí za dobré ceny. To se nám daří již dva
roky neustále a budeme rádi, pokud se k nám o tom přijedete přesvědčit na vlastní kůži. Navíc u nás můžete zakoupit i propan-butanové láhve, půjčit si čtyřkolku, skákací hrad nebo si vyzvednout
balík. Také si podat sportku, koupit los nebo třeba zaplatit fakturu.
A pokud chcete fajn dárek pro své blízké, máme pro Vás připraveny dárkové poukázky v hodnotě 300 Kč a 500 Kč.
Jak můžete vidět i nadále se modernizujeme a rozšiřujeme. Aktuálně v průběhu dvou měsíců budeme uvádět do provozu naši novou LPG čerpací stanici. I v tomto případě se zaměříme hlavně na
kvalitu a dobrou cenu.
Certifikace Čepro. Na základě úspěšné spolupráce, plnění všech
náležitostí a v neposlední řadě vždy plně vyhovujícím výsledkům
odebraným vzorkům, se opět můžeme pyšnit z nově získaného
certifikátu dodavatelské čerpací stanice od společnosti Čepro.
Mějte proto na paměti, že naše pohonné hmoty jsou pravidelně
testovány a jejich kvalita je prověřena společnosti Čepro.
Jsme dobrým andělem. V květnu 2020 jsme se stali Dobrým Andělem. Připojili jsem se tak k dalším více než 100 tisícům dárců,
kteří se rozhodli pravidelně přispívat a pomáhat rodinám s dětmi,
které se vlivem těžké nemoci dostali do finanční tísně.

Oslavy výročí 150 let ZŠ Dobratice
V říjnu 2021 oslavila škola významné výročí – uplynulo 150 let
od jejího založení. Při této příležitosti jsme samozřejmě dlouhodobě chystali řadu akcí pro bývalé i současné zaměstnance,
žáky a veřejnost. Bohužel příchodem pandemie COVID-19 byly
naše plány výrazným způsobem negativně poznamenány.
Současná nestabilní epidemiologická situace zatím neumožňuje velkou společenskou akci pro širokou veřejnost realizovat.
Hlavní část oslav je proto přesunuta na červen 2022. S konkrétní organizací slavnosti Vás budeme průběžně informovat na
našich webových stránkách školy a ve zpravodaji obce.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy
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Obecní zájezd do sklípku
Na víkend 4. – 5. prosince plánujeme zájezd do sklípku
v Kobylí (www.ronika.wz.cz). Cena 1.000 Kč za osobu.
Odjezd v sobotu ve 14:00 z parkoviště u Židků, návrat v
neděli mezi 12 – 14 hod. Přihlásit se můžete na obecním
úřadu.

Tipy na výlety po okolí
Muzeum meteoritů ve Frýdku-Místku
Na místeckém náměstí Svobody č.p. 33 (u dárkové síně) jsme
navštívili v září otevřené Muzeum meteoritů. Prostory muzea
jsou sice komorní, ale sbírka překvapivě rozsáhlá. Dýchne na
Vás svěží atmosféra, protože toto muzeum založili a provozují
skuteční nadšenci. Vstup je zdarma a otevřeno mají ve všední
dny od 9 do 16 hodin. Přivítal nás sám zakladatel, pan Jaroslav
Filip, který se vůbec nezlobil, když nám na zem spadl vltavín a
my ho nemohli najít. Situaci zhodnotil tak, že jsme viděli padat
meteorit. Tyto vesmírné návštěvníky si můžete přímo osahat,
některé z nich rovněž zakoupit.

Archeopark v Chotěbuzi
Na Václava jsme se vypravili do archeoparku v Chotěbuzi. Shlédli jsme tam překvapivě vtipné představení o zavraždění knížete.
Celý areál jsme si mohli projít, neboť chatrče byly volně přístupné. Poslechli jsme si přednášku o dobové módě, dozvěděli se
mnohé o jantaru, vyzkoušeli si do voskové tabulky vyrýt své jméno v cyrilici a vystříleli pár šípů.
Tzv. akropole, horní část archeoparku je návštěvníkům přístupná od dubna do září. V zimní sezóně jsou přístupné
pouze expozice ve vstupní budově, kde se celoročně pořádají různě zaměřené akce (6.11. honba za pokladem,
20.11. keramická dílna, 12.12. kouzelné Vánoce, 18.12. voňavá mýdla). Veškeré informace naleznete na stránkách:
www.archeoparkchotebuz.cz
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Vybíráme z usnesení zastupitelstva obce
Zastupitelstvo na svém 24. zasedání ze dne 12.7.2021 schválilo:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci parkoviště na pozemku p.č. 568/5 k.ú. Vojkovice za zastávkou.
Zastupitelstvo na svém 25. zasedání ze dne 18.8.2021 schválilo:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizace zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení směr Dobratice“ a o přidělení zakázky uchazeči, p. Lubomíru Skotnicovi, sídlem Morávka č.p. 304, 739 04, IČ: 64115771 za částku 294.557,56 vč. DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky „Chodník Vojkovice“
a přidělení zakázky uchazeči, společnosti IVARA BAU s.r.o., se sídlem tř. T. G. Masaryka 1129, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 03010953, za částku ve výši 7.742.722,13 Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo na svém 26. zasedání ze dne 15.9.2021 schválilo:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky „Chodník Vojkovice
– koordinátor BOZP“ a o přidělení zakázky uchazeči, společnosti 4WARD s.r.o. se sídlem Holubova
2076/9, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 04155793 za celkovou částku 127.050 Kč (vč. DPH).
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky „Chodník Vojkovice
– technický dozor stavebníka“ a o přidělení zakázky uchazeči, společnosti 4WARD s.r.o. se sídlem
Holubova 2076/9, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 04155793 v celkové částce 179.080 Kč (vč. DPH).
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky „Sportem ke zdraví –
workout hřiště“ a o přidělení zakázky uchazeči, společnosti WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. se sídlem
Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava – Radvanice za částku v celkové výši 499.813,49 Kč (vč. DPH).
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Parkoviště na pozemku p.č. 568/5 k.ú. Vojkovice za zastávkou“ a o přidělení zakázky
uchazeči, Ing. Pavlu Tomanovi, U Zastávky č.p. 111, 696 02 Ratíškovice, IČ: 04214064 za částku ve
výši 63.000 Kč (vč. DPH).

Upozornění a rady občanům
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Na úřední desce jsme zveřejnili upozornění vlastníkům a uživatelům
pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Zásah se provádí vždy v době vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu. Nebude-li zásah
proveden do 15. listopadu 2021 a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení
distribuční soustavy, je pracovník pověření společností ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na
dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.
Upozornění s dalšími informacemi naleznete na internetových stránkách obce www.vojkovice.eu v
sekci úřední deska, na FB obce, na fyzické úřední desce, popř. zájemcům zašleme e-mailem (napište
na podatelna@vojkovice.eu nebo volejte 605 875 564).
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Kam s listím, klestím, a dalším odpadem ze zahrad
Občané obce Vojkovice mohou po předložení občanského průkazu bezplatně odkládat biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, tj. trávu, listí, klestí, větve, atd., v kompostárně v Bruzovicích (Areál společnosti Zemědělská společnost s.r.o.), tel: +420 736 770 814, e-mail: kompostarna@frydeckaskladka.cz
a na Panských Nových Dvorech ve Frýdku-Místku, tel: +420 558 440 077.

Hasiči radí, topná sezóna začala
Nedílnou součástí zimního období je otopné období (tzv. topná sezóna), které s sebou přináší zprovoznění topných spotřebičů a spalinových cest. Nezávislost na dodavatelích tepla, užívání spotřebičů na pevná paliva a tvorba tepelného komfortu ve vlastním obydlí je oblíbenou variantou vytápění,
nicméně vyžaduje individuální přístup s jistou mírou zodpovědnosti.
Revize spalinové cesty se provádí: před jejím uvedením do provozu nebo při každé stavební úpravě
komínu, při změně druhu paliva, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, před
výměnou spotřebiče paliv (pokud nejde o spotřebič stejného druhu, typu, provedení), po komínovém
požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět výhradně oprávněná osoba, kterou je zároveň držitel osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištěním spalinové cesty se rozumí pravidelné odstraňování pevných látek, usazenin a nečistot ze
spalinové cesty a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a
kondenzátů ze spalinové cesty. Dle Zákona je četnost čištění spalinové cesty stanovena při celoroční
provozu 3 x za rok a při sezónním provozu 2 x za rok.
Výjimkou je čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně. Čištění komínu u těchto spotřebičů lze provádět svépomocí. Nicméně se doporučuje při čistění komínových těles obrátit na odborníky.
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění, dle Zákona je četnost stanovena 1 x za rok.
Čištění a kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
V případě vzniku požáru sazí v komíně neprodleně volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112.
Požár v komíně nikdy nehaste vodou z důvodu možného popraskání komínového tělesa, či exploze.
Hasební práce provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující
osoby! V opačném případě neprodleně opusťte místo požáru!
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Do příjezdu hasičů je
možné hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Případně lze použít hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu
do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu např. textilií, která bude plnit vzduchotěsnící funkci).
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Zpravodaj

Obce Vojkovice

Inzerce
1.– 23.12.2021
opět zahájen
prodej čerstvě řezaných
KAVKAZSKÝCH JEDLÍ
z vlastní plantáže
Ceny od 100-800Kč za ks
Prodej denně od 9-17hod
Lučina 203 – z Dobré na Pazdernou,
odbočka na Horní Domaslavice
ukazatel BoschCar servis.
Těšíme se na Vás :)
739 280 441

Zpravodaj obce Vojkovice – periodický tisk územního samosprávného celku. Pro obec Vojkovice vydává Obecní úřad Vojkovice.
Vychází 6 – 9 x ročně. Vydavatel: obec Vojkovice , 739 51 Vojkovice č.p. 88, IČ: 00577081, ev.č. MK ČR E 23992.
Grafická úprava a tisk monkeyPRINT.cz ®
Náklad
- 9 -300 ks.
Vydáno dne: 25.10.2021. Kontakty: obecniurad@vojkovice.eu, tel.: 605 875 564.
Termín uzávěrky dalšího čísla: 30.11.2021 Neprošlo jazykovou kontrolou.

